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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om hur matematiklärare i åk1-6 ser på sin matema-

tikundervisning i förhållande till läroboken. Uppsatsens syfte är att ta 

reda på om lärarnas arbetssätt påverkas av läroboken, och vilken 

betydelse det i så fall får för matematikundervisningen i åk1-6. Styr 

läroboken val av arbetssätt och rollen som matematiklärare i undervis-

ningen, och är eget arbete i läroboken det dominerande arbetssättet i 

matematikundervisningen, det är några av frågeställningarna i uppsat-

sen. Den empiriska undersökningen genomfördes som en studie av 

lärarna i åk1-6 inom samma skolområde, där lärarna fick svara på en 

enkät. Enkätsvar, styrdokument, artiklar, rapporter och litteratur har 

legat till grund för min uppsats. Resultatet av undersökningen visar att 

eget arbete i läroboken är det dominerande arbetssättet, att lärarna är 

medvetna om läro- och kursplanernas koppling till läroboken, att 

förståelsen är det viktigaste i matematikundervisningen och att lärarna 

ser sig själva i handledarrollen vid eget arbete i läroboken. 

 

 

 

 

Nyckelord: matematikundervisning, lärobok, lärarroll och arbetssätt. 
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 Inledning  

Som lärare matas man hela tiden med nya undersökningar och rappor-

ter som visar hur man som matematiklärare utför sitt arbete, och nya 

forskningsrön om hur man på bästa sätt bedriver undervisning. Som 

lärare måste man bestämma sig för vilken typ av matematikundervis-

ning man ska bedriva, och på vilket sätt.  

Under flera år har det kommit larmrapporter om vikande resultat på 

nationella proven i åk 5 och om brister i matematikundervisningen. 

Bland annat så kom Skolverkets rapport Lusten att lära - med fokus på 

matematiken (2003), och nyligen Skolinspektionens rapport 

Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet 

(2009). Rapporterna visar på en undervisning som är allt för styrd av 

läroboken och på att lärarna inte har tillräckliga kunskaper om 

kursplanen.  

 

Min fundering är då, om läroboken påverkar arbetssättet i 

undervisningen i åk1-6, och i så fall vilken betydelse får det på 

undervisningen? Är lärarna insatta i kursplanen eller litar de på 

läroboken? Är lärarna medvetna om lärobokens eventuella påverkan, 

och hur stor är den egentligen? 

 

I kursplanen för grundskolan betonar man vikten av att kommunicera 

matematik, för att ge eleverna ett matematikspråk och möjlighet att 

använda matematiken i vardagen. Eleverna ska också behärska 

problemlösning, taluppfattning, de fyra räknesätten, geometri, vikt och 

volym, tolka diagram och tabeller och se mönster. (Skolverket, 2000) 

Eleverna behöver till att börja med baskunskaper i matematik, som de 

sedan ska bygga vidare och utveckla ny kunskap på. Läraren ska 

tillgodose alla elevers behov utifrån varje individ. Undervisningen ska 

vara både individanpassad och målinriktad. Utifrån detta ska läraren 

välja arbetssätt och arbetsmaterial – t.ex./bl.a. lärobok. 

(Löwing&Kilborn, 2002) 
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 Bakgrund  

För att få en inblick i vad som påverkat matematikundervisningen 

genom åren inleds detta avsnitt med en historisk översikt av hur 

läroplanerna med utgångspunkt i matematiken har utvecklats och 

förändrats från 1919 fram till idag. Efter den historiska översikten följer 

en redogörelse för vad styrdokumenten, rapporter, granskningar och 

tidigare forskning inom området har undersökt och kommit fram till, 

och som jag anser är relevant för min undersökning.  Sedan följer ett 

teoretiskt resonemang kring social konstruktivism, vilken Lpo 94 

grundar sig på. 

 
Historiskt 

År 1919 kom en undervisningsplan för rikets folkskolor, och under 1950-

talet började man använda matematik som ämnesbeteckning. Innan 

hade man använt sig av räkning och geometri. 

Lgr 62 och Lgr 69 bestod av korta målbeskrivningar, som var komplette-

rade med långa och stadievis ordnade listor av huvudmoment. 

Lgr80 hade en mer omfattande måldel, samt ingående delmoment 

under nio olika huvudmoment, som eleverna skulle förvärva och 

orientera sig om. Eleverna skulle tillgodogöra sig de nödvändiga kunska-

perna, att jämföra med Lpo 94 uppnåendemål. 

Lpo94 inriktar sig på mål att sträva mot och mål att uppnå. 

Från 1962 och framåt har nya pedagogiska idéer kommit och gått genom 

åren. Det började med Nya matematiken i Lgr 62, och Mängdläran och 

undervisningsteknologin i Lgr 69, sedan Dialogpedagogiken och Miniräkna-

ren i Lgr 80 och nu är det Konstruktivism och PBL som gäller i Lpo 94. 

(Baskunskap i matematik, s.21) 

Under åren har de många idéerna och strömningarna som kommit inom 

matematikundervisningen påverkat läraren och undervisningen. Många 

lärare är fast förankrade i den gamla traditionen eller undervisar enligt 

Lgr 80, andra har hoppat på de nya idéerna som kommit och inte alltid 
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gått i land med dessa. Beslut om nya läroplaner har inte alltid haft 

pedagogiska syften, utan även politiska och det har påverkat matema-

tikundervisningen. 

”Genom läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 blev lärarens ansvar större och 

också tydligare” (Baskunnande i matematik, s.9), och det är många 

faktorer som påverkar undervisningen i matematik, förutom traditionen 

påverkar också politiker, föräldrar, massmedia, elever, miljö, forskning, 

läroplaner och kursplaner.  

Lärarens roll i klassrummet har också förändrats genom åren från en 

auktoritär katederundervisning till en mer kommunicerande arbetsle-

dande undervisning. Undervisningen har i stora drag gått från att ha 

varit kunskapsförmedlande till att eleven ska söka sin kunskap själv 

genom eget arbete. Det har lett till färre genomgångar i helklass, och i 

vissa fall att läraren fått en handledarroll. (Löwing&Kilborn, 2002) 

Vad säger styrdokumenten? 

I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2003) lägger man stor vikt vid att 

skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar ”lust att lära” och ”sitt 

eget sätt att lära”, och ”tillägnar sig goda kunskaper inom skolans 

ämnen och ämnesområden” (s.9). Skolan ansvarar för att varje elev 

”behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i 

vardagslivet”, och ”känner till och förstår grundläggande begrepp och 

sammanhang inom naturvetenskapliga” kunskapsområdena (s.10). 

I Grundskolan kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 2000), står det att 

matematikämnet syftar till ”att utveckla elevens intresse för matematik 

och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och 

uttrycksformer”, och att ”utbildningen i matematik ska ge eleven 

möjlighet att utöva och kommunicera matematik” (s.26) 

 

För att diskutera matematik krävs en grund att stå på, eleverna måste ha 

en viss förkunskap om det tänkta området, en slags baskunskap som 

man sedan kan bygga vidare på. Matematikundervisningen ska vara 

lustfylld, intressant, ge tilltro till det egna tänkandet och vara ett verk-

tyg för problemlösning. Eleverna behöver tillägna sig kunskap både om 

och i matematik (Skolverket, 2000).  
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Rapporter och granskningar 

De senaste åren har det gjorts flera kvalitetsgranskningar och skrivits 

flera rapporter angående matematikundervisningen. Med vikande 

resultat vid nationella proven i åk 5 så har Myndigheten för skolutveck-

ling, Skolverket och Skolinspektionen skrivit flera larmrapporter. Jag 

har valt att fokusera på Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på 

matematik från 2003, och Skolinspektionens kvalitetsgranskande rapport 

Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet 

från 2009. 

 Lusten att lära – med fokus på matematik 

År 2003 kom Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik 

som med tonvikt på hur lusten att lära hålls vid liv granskar matema-

tikundervisningen från förskolan till gymnasiet. Kursplanen ger inga 

direkta anvisningar om undervisningens innehåll, lärarens arbetssätt 

eller organisation. Alltså får läraren en nyckelroll genom att vara den 

som bestämmer innehållet och upplägget av matematikundervisningen.  

Man fann i rapporten att den mest dominerande undervisningsformen 

var läroboksstyrd, och att läroboken tog mer utrymme ju längre upp i 

åldrarna man tittade, speciellt i åk 7-9. Undervisningen består i stora 

drag av enskilt arbete i läroboken, diagnos eller prov och genomgångar 

ibland. Läraren går runt bland eleverna och hjälper dom individuellt. 

Det är få inslag av samtal kring strategier och problemlösning, vilket 

inte gör undervisningen speciellt variationsrik. För eleven handlar det 

om att komma först, hinna längst – hastighetsräkning och inte så mycket 

om förståelse för det man arbetar med. 

Man kom också fram till att bara för att man litar till läroboken så 

behöver inte det nödvändigtvis vara negativt för undervisningen och 

eleverna. Ett bra läromedel kan vara positivt för undervisningen, om det 

används på rätt sätt. Läroboken påverkar innehållet, upplägget och 

organisationen av undervisningen. Man fann två förhållningssätt, det 

mest förekommande är att man låter läromedlet stå för målen och 

metoden, det andra är att man arbetar utifrån läroplan och kursplan och 

med hjälp av dessa planerar en varierad undervisning. 

Enligt rapporten går inte att säga att det ena eller det andra förhåll-

ningssättet/undervisningsmodellen är det/den rätta. Det rapporten 
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uppmanar till är att variera undervisningen, anpassa den till ele-

vens/gruppens förkunskaper, ge uppgifter som utmanar, ha gemen-

samma samtal, ge utrymme för kreativitet och minska lärobokens 

dominans. Undervisningen ska ha tydliga mål som eleverna är inför-

stådda i, utvärdering och återkoppling är av stor betydelse för det egna 

lärandet. 

Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskande rapport Undervisningen i 

matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet som kom 2009 

tittade man närmare på insatserna för att öka måluppfyllelsen och 

resultaten i matematik.  

Syftet med rapporten var att ”klargöra om undervisningen i matematik 

bedrivs av behöriga lärare samt om deras undervisning utgår från 

läroplanen och de mål som finns i kursplanen”. (s.8) Man kom fram till 

att många elever inte får den undervisning de har rätt till, på grund av 

att lärarna inte har tillräckliga kunskaper om målen i läroplanen och 

kursplanen, och att undervisningen håller ojämn kvalitet. 

Att som lärare ha ämneskompetens och vara medveten om målen är en 

förutsättning för god undervisningskvalitet, i rapporten framkommer 

att lärarna är osäkra på hur de ska tolka kursplanen och de har också 

svårt att tala om hur de arbetar med målen i den egna undervisningen. 

Tyngdpunkten ligger på att räkna i boken och på läroplanens uppnåen-

demål för dessa lärare. 

Man kom också fram till att lärarnas undervisning inte var tillräckligt 

variationsrik och inte heller anpassad för att möta varje elev där just den 

befinner sig. Det enskilda arbetet dominerar under lektionerna och 

undervisningen styrs huvudsakligen av läroboken. Många lärare anser 

att läroboken är ett stöd i undervisningen, där den sedan används på lite 

olika sätt, och så finns det lärare som litar till läroboken helt och hållet. 
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Granskningens experter har listat de kompetensmål som de anser vara 

viktigast för att lära sig matematik: 

 Problemlösningskompetens (Hur man löser en uppgift.) 

 Procedurhanteringskompetens (Vilket sätt man löser uppgiften 

på.) 

 Representationskompetens (Göra uppgiften konkret.) 

 Sambandskompetens (Se samband.) 

 Resonemangskompetens ( Kunna motivera och argumentera.) 

 Kommunikationskompetens (Kunna prata matematik.) 

 

Dessa kompetenser kan sägas tillhöra strävansmålen, och rapporten 

visar att eleverna kommer att ha väldigt svårt att nå fem av de sex 

kompetensmålen med nuvarande undervisning. 

Skolinspektionen föreslår i sin rapport att målen måste bli tydligare, och 

att kopplingen mellan mål och metod i undervisningen måste bli klara. 

Lärarna ska erbjuda eleverna en variationsrik undervisning, och då 

läroboken i så stor utsträckning styr undervisningen bör den komplette-

ras med andra läromedel. 

Tidigare forskning  

Det finns en hel del forskning kring lärande och undervisning i matema-

tik. Jag har valt att utgå från en av artiklarna i Myndigheten för skolut-

veckling Baskunnande i matematik från 2003, Madeleine Löwings artikel 

Läraren och matematikundervisningen i Nämnaren nr.3 från 2004, Wiggo 

Kilborns och Madeleine Löwings bok Baskunskaper i matematik för skola, 

hem och samhälle från 2002, Ann Ahlbergs bok Lärande och delaktighet från 

2001 och slutligen Lili-Ann Kling Sackeruds doktorsavhandling Elevers 

möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik från 2009. 

 Baskunnande i matematik 

I Baskunnande i matematik som Myndigheten för skolutveckling gav ut 

2003, har man gett forskare och matematikutvecklare möjlighet att 

resonera kring baskunskaper i matematik. 

I artikeln Vad menas med baskunnande i matematik? av Lars Mouwitz, 

Göran Emanuelsson och Bengt Johansson diskuteras matematik utifrån 
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baskunskaper med tanke på ”skolans värdegrund och det livslånga 

lärandet”. (s.7)  

Man diskuterar lärarens roll i undervisningen, eftersom det är läraren 

som slutligen bestämmer undervisningens innehåll och uppläggning. 

Läraren får en nyckelroll när det gäller undervisningen. Man menar att 

traditionen inom matematikundervisningen styr mer än samhället och 

läroplaner. Traditionen påbjuder en styrning mot ”skriftliga beräkning-

ar efter bestämda regler och formler” (s.9), och en auktoritär lärare. 

Traditionen definierar baskunskaper som utövandet ”av de fyra räkne-

sätten och de algoritmer och procedurer som hör till dessa”. (s.17) 

 

”Kunnande i skolmatematik har ofta beskrivits i termer av 

kunskaper och färdigheter, där kunskap inneburit förståelse och 

memorering av begrepp och teorier och färdigheter inneburit 

träning och automatisering av beräkningar, algoritmer och 

formelhantering.” (s.19)  

 

Kunnandet är mer än så anser författarna, eleverna behöver förståelse 

för matematiska begrepp för att matematiken ska bli begriplig och 

användbar för eleverna. 

”Skolämnet matematik har de senaste decennierna genomgått 

stora förändringar, speciellt med avseende på vad matema-

tikkunnande bör innebära. Idag betonas läroplanerna, både i 

Sverige och internationellt, förmågan att argumentera och 

kommunicera skriftligt och muntligt, att ställa upp och lösa 

problem, att modellera, att kunna värdera lösningsprocesser 

och resultat, att kunna genomföra projekt enskilt och i grupp 

med mera.” (s.18) 

 

Kursplanernas utformning ger problem då uppnåendemålen är av mer 

traditionell karaktär, och strävansmålen blir en slags ”lyx” för duktiga. 

Detta rimmar inte med framtidens skola och att lära för livet. (s.18) I 

stället för kunskaper och färdigheter, där kunskapen överförs med hjälp 

av läroböcker och undervisning, skulle man använda kunnandet för att 

visa på vilka olika förmågor som krävs. Man kallar det för ”färdigheter 

för livet” (s.21), där man betonar förmågan att kunna samtala och 

kommunicera matematik. 
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Författarna varnar slutligen för att lärarna inte får inta en passiv roll, då 

det ofta leder till enskilt räknande, ibland kallat individualiserad under-

visning, men som egentligen är dess raka motsats då eleven är utlämnad 

till läroboken. (s.24) 

 Läraren och matematikundervisningen 

Madeleine Löwing skriver i sin artikel Läraren och matematikundervis-

ningen i Nämnaren nr.3, 2004 om lärarens roll. Löwing anser att det är 

lärarens uppgift att arbetssätt, arbetsform och undervisningens innehåll 

fungerar för eleven/eleverna. Vissa ramar är givna på förhand och andra 

kan läraren styra och det mynnar ut i själva undervisningsprocessen och 

senare undervisningens resultat. Läraren väljer t.ex. ”arbetsform, 

arbetssätt, arbetsmaterial och metodik”. (s.7) Förutsättningarna kan vara 

olika, d.v.s. de givna ramarna som Löwing kallar dem, till slut handlar 

det ändå om hur man använder läromedlet och de tillgängliga resurser-

na.  

”I dagens läromedel saknas ofta fördiagnoser som bygger på en hållbar 

matematikdidaktisk teori. Utan den typen av diagnoser är det proble-

matiskt att låta ett läromedel styra undervisningen.” (s.9) Fördiagnoser-

na har en viktig funktion då man som lärare kan kartlägga elevens 

kunskaper och förmågor inför det fortsatta arbetet. Det är inte alltid som 

läraren genomskådar läromedlets strategier. Många lärare är mer 

inriktade på aktivitet än på kunskap, att göra i stället för att arbeta för 

förståelse. 

Individualisering genom att eleverna arbetar enskilt leder inte till 

fördjupad kunskap, i stället kan man hålla ihop gruppen inom samma 

avsnitt och då kan man föra diskussioner och ge instruktioner gemen-

samt. Detta innebär inte något hinder för att eleverna arbetar i sin egen 

takt, man kan som lärare anpassa uppgifterna för varje elev. Det är detta 

som är att individualisera menar Löwing. (s.9) 
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 Baskunskaper i matematik 

I boken Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle (2002) försöker 

Wiggo Kilborn och Madeleine Löwing att reda ut vad baskunskaper är 

och vilka typer av baskunskaper eleverna är i behov av. De har kommit 

fram till tre olika områden: 

 nödvändiga kunskaper i matematik för hem och samhälle, 

 nödvändiga kunskaper i matematik för arbete med andra skol-

ämnen och 

 nödvändiga kunskaper för vidare studier i matematik. (s.25) 

 

I avsnittet om Kunskap och lärande diskuterar man kraven som finns på 

läraren, som kan kännas skrämmande och orimliga, och som kan göra 

att läraren i viss mån tvingas lita till sitt läromedel. Läraren ska i sin 

undervisning ta hänsyn till strävansmål och uppnåendemål, ha kunskap 

om ämnet, och kunna förmedla innehållet och metoden. (s.57) 

Det är inte ovanligt att läraren reducerar sitt arbete till att handleda i 

stället för att undervisa, och/eller att kompensera bristande didaktiska 

kunskaper i ett ämne med spännande arbetsformer. (s.60) 

Det är låg- och mellanstadielärarna som lägger grunden för elevernas 

kunskaper i matematik, och elevernas inställning till ämnet. De står för 

2/3 av grundskolans undervisning i matematik. Det är därför viktigt att 

de lägger grunden och ger eleverna baskunskaper, så att man senare 

kan bygga vidare på dessa. (s.75) 

Då de flesta lärare endast använder ett läromedel, och följer det så blir 

kvalitén på läromedlet väldigt avgörande. Kilborn&Löwing menar att 

de mest kvalitativa läromedlen inte hör till de mest använda. (s.116) 

Alltså blir valet av läromedel avgörande för undervisningen, och frågan 

är på vilka grunder man valt just det läromedel man arbetar med. Vissa 

lärare hävdar att läromedlet fanns på skolan, man har träffat författaren 

eller att bokens uppläggning är bra. (s.117) 
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Lärande och delaktighet 

Ann Ahlberg diskuterar i sin bok Lärande och delaktighet (2001) om faran 

med individuell planering i kombination med det valda läromedlet. Om 

individualiseringen består av att eleverna bestämmer själva eller till-

sammans med läraren de antal sidor som ska räknas under veckan, så 

finns ju risken att eleven fokuserar på antalet uppgifter i stället för på 

det den ska lära sig/träna på och förstå (innehållet). Samtalet mellan 

lärare och elev sker ofta i en dialog de två emellan, vilket gör undervis-

ningen väldigt styrd av själva läroboken. En fördel kan ju vara att 

eleverna kan arbeta i sin egen takt. Undervisningen blir mer inriktad på 

kvantitet i stället för kvalitet, och tävlingsmomentet hastighetsräkning 

blir viktigare än lärandet. Ahlberg förslår att man som lärare skriver inte 

bara antalet sidor eller uppgifter utan också vad eleven ska arbeta med 

under veckan, och på vilket sätt. 

Precis som Löwing och Kilborn så spaltar Ahlberg upp kriterier för vad 

matematikundervisningen ska innehålla för att eleverna. Hon tar upp 

vikten av förmågan att: 

”använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik. De 

ska följa, förstå, och pröva matematiska resonemang och 

kunna reflektera över matematikens betydelse för kultur och 

samhällsliv”. (s.52) 

 

Matematikundervisningen har varit väldigt teknikinriktad, och tidigare 

har man mest ägnat sig åt att ställa upp och räkna ut – att göra. Arbetet 

har varit tyst och enskilt. En förändring börjar märkas då vardagsmate-

matiken får ta mer och mer plats i undervisningen, vi går från att göra 

till att förstå. Eleverna behöver givetvis båda, och det gäller att få en 

balans och variation i undervisningen som ger eleverna förutsättningar 

för fortsatt lärande och utveckling, anser Ahlberg. 
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Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik 

I Lili-Ann Kling Sackeruds doktorsavhandling Elevers möjligheter att ta 

ansvar för sitt lärande i matematik (2009), undersöker hon elevers möjlig-

heter att påverka och ta ansvar för sitt lärande. Hon tar också upp 

läromedlets inverkan på detta. 

I matematikundervisningen får läraren en viktig roll som den som avgör 

arbetssätt och arbetsform, även lärarens attityd och förhållningssätt får 

stor betydelse för undervisningen.(s.29)  

Det har visat sig att undervisningen i de tidigare åldrarna är mindre 

läromedelsstyrda än i de senare åldrarna. Från och med åk 4 är under-

visningen mer läromedelsstyrd, och elevernas kunskapsutveckling följs 

till stor del upp av diagnoser och prov som ingår i läromedlet. Läraren 

använder sällan kartläggande samtal med eleverna för att se elevens 

utveckling. (s.32) 

Matematikkommunikationen sker i huvudsak mellan elev, läromedel 

och lärare, lärande samtal och gruppsamtal förekommer sällan. Det blir 

det ”egna arbetets metodik som råder och läraren talar sällan inför hela 

klassen”.(s.37) Grupparbeten eller elevredovisningar inför hela klassen 

förekommer sparsamt. Det är därför ovanligt med matematikdiskussio-

ner i klassen, både mellan elever och elever och mellan elever och lärare. 

Lärararledda genomgångar har minskat markant i takt med att det 

enskilda arbetet har ökat. Läraren hjälper i stället en elev åt gången. 

Risken för lotsning genom läromedlet med hjälp av läraren är över-

hängande, menar Kling Sackerud. (s.37) 

På matematiklektionerna är det viktigare hur långt man hinner, än vad 

man gör och lär sig, alltså kvantitet i stället för kvalitet eller om man så 

vill fakta i stället för förståelse.(s.38) Läromedlet framkallar en fråga, 

vilken leder till svarsfixering. Det är viktigare för eleven att ligga långt 

fram i det valda läromedlet, än att fördjupa sin förståelse för det man 

gör.(s.38) 

I sin undersökning kommer Kling Sackerud fram till att när läromedlet 

styr verksamheten så blir lärarna ”administratörer av läromedelprodu-

centernas material och uppgifter”. (s.118) Det arbetssätt som är vanligast 

förekommande är individuellt arbete i läroboken. I de tidigare åldrarna 

är arbetet mer sammanhållet, men ju högre upp i åldrarna blir det mer 
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och mer individualiserat, och både grupparbeten och helklassundervis-

ning har fått stryka på foten.(s.118) 

Det är av stor vikt att man som lärare inte blir reducerad till att vara 

handledare, utan att man som lärare tar tag i sitt didaktiska uppdrag. 

Kling Sackerud skriver att: 

”Matematikundervisningen kräver därför av läraren ett brett 

register av didaktiska kompetenser och kan definitivt inte 

lämnas över till läromedlet att ta ansvar för” (s.29) 

 

Ett bra läromedel, är ett läromedel med utgångspunkt i skolans styrdo-

kument, och som kommunicerar med eleven, och vid behov också 

läraren. Viktigt att man som lärare är uppmärksam på det valda läro-

medlet och hur det överrensstämmer med styrdokumenten, anser Kling 

Sackerud. (s.114) 

Teorier 

I de olika rapporter, artiklar och böcker som jag fördjupat mig i har 

lärandet stått i fokus utifrån samspelet, interaktionen mellan eleven, 

läraren, kunskapen och vardagen. Jag har därför valt att redogöra för 

det sociokulturella perspektivet på lärandet som Roger Säljö presenterar 

i Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv från 2000, och den 

konstruktivistiska undervisningen som Arne Engström för fram i 

Matematik och reflektion från 1998. Läroplanen Lpo94 är framtagen i 

konstruktivistisk anda. 

Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet som Säljö presenterar i Lärande i prakti-

ken – ett sociokulturellt perspektiv (2000) tar sin utgångspunkt i Lev S. 

Vygotskys idéer den kulturhistoriska eller sociohistoriska skolan. 

För att studera lärandet i ett sociokulturellt perspektiv måste man titta 

på utvecklingen och användningen av intellektuella och fysiska redskap, 

och kommunikationen mellan människor i olika verksamheter, menar 

Säljö. (s.22ff) Det är den kommunikativa processen som är det centrala i 

ett sociokulturellt perspektiv, och i ett sociokulturellt perspektiv kan vi 

inte undvika att lära oss saker, enligt Säljö. Frågan är vad vi lär oss. 
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”Att undervisning föregår lärande är en bild av mänsklig 

kunskapsbildning som skapats av skolan. Men det är väsent-

ligt att inse att vardagliga praktiker i den myriad av kommu-

nikativa och fysiska aktiviteter som samhället utgör innehål-

ler en pedagogik. Och denna är många gånger betydligt mer 

övertygande än formell undervisning” (Säljö, 2000, s.13) 

 

Säljö menar att lärandet handlar om vad individen och kollektivet tar 

med sig från sociala situationer och att:  

”En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och mänskligt tänkande/handlande är sådeles att 

man intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig 

och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser” (Säljö, 2000, s.18) 

 

En av grundtankarna i det sociokulturella perspektivet är att det är 

genom kommunikation som sociokulturella möjligheter skapas, och att 

det är genom kommunikation som de förs vidare. (s.22) 

”Skolan utmärks av att vara en språklig verksamhet; man lä-

ser, talar och skriver som huvudsaklig aktivitet”(Säljö, 2000, 

s.207) 

 

Läroboken innebär ett tillrättaläggande av innehåll för läsaren och 

denna anpassning sker i enlighet med en viss föreställning av vad 

lärande innebär, anser Säljö. (s.217) Helheter styckas upp i delar enligt 

tradition, vilket skapar villkor för lärandet. Eleverna/läsarna får inrikta 

sig på att lära sig texten i sig och inte vad den egentligen handlar om. 

Det skrivna ordet har och får en otroligt stark ställning.  

Synen på lärandet befinner sig i en brytningstid, och så även skolans 

kommunikativa traditioner. Utbildning måste ses som ett livslångt 

lärande, och lärandet handlar inte längre bara om att få ta del av infor-

mation, utan att även tillägna sig erfarenheter från verkligheten. (s.239ff) 
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En konstruktivistisk undervisning 

I inledning av Arne Engströms Matematik och reflektion (1998) så tar han 

upp hur en konstruktivistisk undervisning ser ut. Engström skriver att i 

en socialkonstruktivistisk teori skapar läraren förutsättning för lärande, 

kunskap växer och utvecklas i mötet mellan lärare och elev. Det förut-

sätter engagemang och aktivt deltagande i lärandesituationen.  

En konstruktivistisk undervisning: 

 utgår från en uppfattning att eleven använder sig av det han/hon 

redan vet för att utveckla personligt meningsbärande lösningar. 

 stimulerar eleverna till att reflektera över sina matematiska akti-

viteter. 

 kännetecknas av ett stort inslag av laborativa aktiviteter som möj-

liggör för eleverna att konstruera sin egen matematik. 

 ger stort utrymme för gruppdiskussioner …. 

 ser lärandet som en problemlösande aktivitet … 

 förankras i elevernas verklighet … 

 betonar kreativa aktiviteter … 

 presenterar problemlösande aktiviteter .. 

 ser matematik som en kulturell och social yttring. (s.11ff) 

 

Engström skriver i avsnittet Konstruktivismen – några reflektioner att 

matematik bör ses som en social konstruktion, matematiken är inte, och 

kan inte göras fri från sitt sociala sammanhang. Det fungerar inte att 

undervisa utan att påverkas eller ta hänsyn till sammanhanget. ”Under-

visning sker alltid i ett socialt sammanhang och påverkas och begränsas 

av detta.” (s.147) 

Ernst von Glasersfeld som skrivit avsnittet Kognition, kunskapskonstruk-

tion och undervisning i Matematik och reflektion (1998), menar att utantill 

inlärning och upprepning inte ger upphov till förståelse men fungerar 

som träning. (s.49)  
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Syfte och frågeställning 

Mitt syfte att ta reda på om lärarnas arbetssätt påverkas av läroboken, 

och i så fall vilken betydelse det får för matematikundervisningen i åk1-

6. 

 

Mitt fokus ligger alltså på om och i så fall på vilket sätt man som lärare 

påverkas av läroboken i undervisningen. Läroboken kan få stor 

betydelse för undervisningen om man som lärare låter läroboken vara 

lika med läro- och kursplanen. Jag vill undersöka om undervisningen i 

matematik, så som det framkommer i många rapporter är lika med att 

”räkna i boken”. Jag vill också ta reda på om ”eget arbete i läroboken” 

är det dominerande arbetssättet och hur lärarna ser på sin roll som 

matematiklärare. 
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 Metod  

För att undersöka om lärarnas arbetssätt påverkas av läroboken i 

undervisningen har jag valt att göra en fallstudie på lärarna som under-

visar i åk1-6 inom ett och samma skolområde. Jag har valt att fokusera 

på lärarna och deras roll, val av arbetssätt och lärobok.  

Jag har för det ändamålet valt att göra en enkätundersökning, en 

kvantitativ undersökning som ger svar på mina frågor Hur? Vad? och På 

vilket sätt? Jag valde en kvantitativ inriktad undersökning, för att kunna 

se eventuella skillnader och relationer. Jag ville också att undersökning-

en skulle vara helt anonym, för att kunna få uppriktiga och ej tillrätta-

lagda eller förväntade svar. Jag vill kunna se mönster, stämmer det som 

man sett och kommit fram till i flera rapporter, att matematikundervis-

ningen som bedrivs är styrd av läromedlet och att eleverna ägnar den 

största delen åt individuellt arbete, och är det i så fall bra eller dåligt. Jag 

vill t.ex. också kunna se och jämföra i hur stor utsträckning eget arbete i 

läroboken är det dominerande arbetssättet. 

Min undersökning är deskriptiv då den tar avstamp i befintlig forskning 

inom området, och utifrån den beskriver det område jag valt att under-

söka. (Patel, Davidsson, 2007, s.13) Jag har valt ett deduktivt arbetssätt 

då jag utgår från befintlig teori, och drar slutsatser utifrån mina enkät-

svar, tidigare forskning och befintliga teorier. Vilket gör undersökning-

en mer objektiv, mina åsikter mindre framträdande och resultatet och 

slutsatserna förankrade i tidigare kunskap och forskning. (Patel, Da-

vidsson, 2007, s.23) 

Genomförande 

Det första jag gjorde var att fråga rektorerna på fyra kommunala 

grundskolor inom ett och samma skolområde om de var intresserade av 

att delta i min undersökning kring hur läroboken påverkar matematik-

undervisningen. Alla var intresserade, så jag satte igång med att fördju-

pa mig i tidigare forskning, som finns under rubriken Bakgrund – 

Tidigare forskning i min uppsats. Forskningen ligger till grund för kon-

struktionen av mina enkätfrågor. Enkäten (Bilaga 1) består både av 

direkta frågor, värderingsfrågor, uppskattningsfrågor och öppna frågor 
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där den svarande själv kan formulera sitt svar. Innan jag delade ut 

enkäten så bad jag en speciallärare vid en F-6 skola att göra enkäten, för 

att komma med förslag på förbättringar, så att det inte skulle uppstå 

några missförstånd eller tolkningsfel. Efteråt diskuterade vi några 

frågeformuleringar som jag sedan åtgärdade. 

Jag delade ut enkäterna med ett försättsblad med förutsättningar för 

undersökningen och med en kort presentation av mig själv, och ett 

blankt svarskuvert till varje enkät till den av rektorn utsedda ansvars-

personen. Lärarna hade en vecka på sig att fylla i enkäten. Därefter 

hämtade jag enkäterna på respektive skola, och blandade dem och lade 

dem i en gemensam hög. När jag öppnade enkäterna sorterade jag dem i 

två högar, lärare åk1-3 och lärare i åk4-6, då jag vid sammanställningen 

valt att både räknat ut resultatet för alla (åk1-6) och åk1-3 respektive 

åk4-6. 

Vid sammanställningen så valde jag att göra tabeller och/eller redovisa 

vad lärarna skrivit. I tabellerna har jag redovisat antal, antal i procent 

eller medelvärdet. Därefter har jag sammanställt resultatet i olika 

tabeller och diagram, för att göra det så åskådligt som möjligt. Under 

rubriken Diskussion har jag sedan diskuterat resultatet. 

Avgränsningar 

Inom det valda området finns fyra stycken kommunala grundskolor; två 

F-6 skolor, en F-9 skola och en F-3 skola. Totalt arbetar 26 lärare i åk1-6 

med matematikundervisning inom skolområdet. Skolområdet fick alltså 

vara avgränsningen, och jag ansåg att 26 lärare var ett lagom underlag 

för min enkätundersökning. 

Bortfall 

Av de 26 utdelade enkäterna svarade alla utom fyra av lärarna. 

Bortfallet var alltså 15%.  Bortfallet kan bero på flera saker t.ex. sjukdom, 

borttappad enkät, glömska eller att man inte var intresserad av att delta.  
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Metoddiskussion 

Enkätundersökningen fungerade bra. Enkätfrågorna kom till allt 

eftersom jag fördjupade mig i tidigare forskning, och förändrades under 

arbetets gång. Speciallärarens förbättringsförslag var värdefulla, och 

hjälpte till att göra enkäten tydligare. Enkäten fick ett gott mottagande, 

och nästan alla svarade, 22 av 26 lärare – 85%.  

Under arbetet med sammanställningen av enkäten så bearbetade jag 

enkätsvaren både i tabellform och i diagram, vilket fungerade bra. 

 

Min enkätundersökning är gjord på ett litet underlag, och skulle behöva 

göras på en större grupp lärare för att få relevans och tillförlitlighet. 

Men för att få en utgångspunkt för en diskussion inom skolområdet om 

lärobokens påverkan på matematikundervisningen, så räcker den som 

underlag. 
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Resultat och analys 

Jag delade ut enkätfrågor (Bilaga 1) till 26 matematiklärare i åk1-6 i ett 

och samma skolområde, jag fick 22 svar. Av dessa var 13 lärare i åk1-3 

och nio lärare i åk4-6. Jag har valt att redovisa resultatet (Bilaga 2) både 

var för sig åk1-3, åk4-6 och tillsammans åk1-6. Jag kommer att fokusera 

på resultatet för åk1-6, och på markanta skillnader mellan åk1-3 och åk4-

6.  

För att få lite bakgrund till frågorna började jag med att ta reda på 

vilken utbildning de svarande lärarna har och hur många minuter 

matematik deras elever har i veckan. Av lärarna som svarade på enkät-

frågorna var tio 1-7 lärare, sju lågstadielärare, två tidigare lärare, två 

mellanstadielärare och en grundskollärare. I åk1-3 har de i genomsnitt 

matematikundervisning ca 170 min/vecka och i åk4-6 har de ca 206 

min/vecka. (Bilaga 2:3) Två av lärarna uppgav att de har undervisnings-

tid enligt kursplanen. 

Jag kommer att redogöra för resultatet och analysen under följande 

rubriker; Läroboken, Lärobok och kursplaner, Min roll som matematiklärare 

och Arbetssätt i matematikundervisningen. 

Läroboken 

På min fråga om hur många läromedel lärarna använder i sin matema-

tikundervisning, så svarade de flesta att de använder ett läromedel. I 

åk1-3 använder tio lärare av 13 ett läromedel och i åk4-6 använder fem 

lärare av nio ett läromedel, se tabell 1. 
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Tabell 1. Antal läromedel som lärarna använder i matematikundervisningen. 

Antal 
läromedel åk1-3 åk4-6 åk1-6 

1 10 5 15 

2 2 2 4 

3 0 2 2 

4 0 0 0 

Annat 1 0 1 

Totalt 13 9 22 

 

Några lärare kommenterade sina svar, en lärare i åk1-3 skriver att 

han/hon använder datorn i undervisningen, en annan lärare i åk1-3 

använder flera handledningar, plus olika extraböcker och ytterligare en 

lärare i åk1-3 kompletterar ibland ett visst område t.ex. geometri. (Bilaga 

2:4) 

Det finns en risk med att bara använda ett läromedel i sin undervisning, 

då kvalitén på det valda läromedlet blir avgörande. Det beror givetvis 

också på hur läromedlet används i undervisningen, om det är läromed-

let som styr undervisningen eller om det är ett stöd i undervisningen. 

(Löwing&Kilborn, (2002) 

I Baskunskaper i matematik (2002) skriver Löwing&Kilborn att det kan 

vara komplicerat att välja läromedel, då det oftast får stor betydelse för 

undervisningen. Löwing&Kilborn poängterar vikten av att välja ett bra 

läromedel med långsiktig planering, med ett bra upplägg för olika 

områden t.ex. procenträkning, som är lätt att individualisera, och som 

ger de svagaste eleverna en chans. (s.116ff)  

Vid val av läromedel uppger de flesta av lärarna att läromedlets upp-

lägg och att det överensstämmer med läroplaner och kursplaner är det 

som avgör valet, se tabell 2. En lärare i åk1-3 skriver att läromedlet 

delvis överensstämmer med kursplanen, men att det måste komplette-

ras. En annan lärare tyckte att det verkade bra när hon/han jämförde 

med andra läromedel, och ytterligare en lärare i åk1-3 valde läromedlet 

då mellanstadiet arbetar med fortsättningen. 
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Tabell 2. Vad som påverkar valet av lärobok i matematikundervisningen. 

Val av lärobok     åk1-3 åk4-6 åk1-6 

Det fanns på skolan       3 3 6 

Jag har träffat författaren   1 0 1 

Det har ett bra upplägg     8 6 14 

Överensstämmer med läroplaner/kursplaner 6 5 11 

Annat         2 0 2 

 

På frågan om de skulle byta läromedel om de hade möjlighet svarade 

fem av lärarna i åk1-3 ja, medan ingen av lärarna i åk4-6 var intresserade 

av att byta läromedel. En av lärarna i åk1-3 hade precis bytt, och var 

nöjd med det, och en annan lärare i åk1-3 skulle vilja ha en fördjup-

ningsbok till de duktiga. Ytterligare en av lärarna i åk1-3 skrev att 

han/hon var osäker, men att han/hon nyligen var nära att byta till ett 

material som består av 1/3 bok, 1/3 laborationer och 1/3 spel. 

Som orsak till att byta läromedel uppgav lärarna i åk1-3 följande: 

Man ser inte att plus och minus hör ihop. 

Lite magert i vissa delar. 

Det hoppar mycket fram och tillbaka. 

För att få tid att jobba mer praktiskt och ”prata” matte, samt få enhetlighet på 

skolan. 

Av det skälet att vi strävar efter att ha samma läromedel från åk1-6. (Bilaga 

2:5b) 

 

De flesta av lärarna inom skolområdet använder ett eller flera läromedel 

som de är nöjda med, och det viktigaste vid valet av läromedel anser 

lärarna vara att läromedlet har ett bra upplägg och att det överens-

stämmer med läro- och kursplaner, några har också uppgivit att det 

fanns på skolan när de började arbeta där.  

Lärarna verkar medvetna om läro- och kursplanen då flera skriver att de 

kompletterar de områdena som är ”magra”, och att det också är viktigt 

att det finns en röd tråd genom undervisningen, några poängterar att de 

vill ha eller har samma läromedel i åk1-6.  
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Det lärarna anser vara viktigt vid val av läromedel överensstämmer 

med det som Löwing&Kilborn (2002) tycker är viktigt när man väljer 

läromedel; läromedlets upplägg i förhållande till läro- och kursplaner. 

Läroboken och kursplaner 

På frågan om den valda läroboken är kopplad till läro- och kursplanerna 

svarade alla lärare i åk4-6 och tio av lärarna i åk1-3 att det var den. Tre 

av lärarna i åk1-3 tyckte att läroboken delvis var kopplad till läro- och 

kursplanerna. Följdfrågan blir då på vilket sätt läroboken är kopplad till 

läro- och kursplanerna. Alla utom två lärare valde att svara på den 

frågan. 

Lärarna i åk1-3 anser att läroboken är kopplad till läro- och kursplaner-

na genom att: 

Varje kapitel inleds med vilka mål barnen ska uppfylla när de är klar med 

kapitlet. Dessa mål är kopplade till kursplanerna. 

Målen i matematik för åk3 uppnås sannolikt när lärobokens 3 läsår är genomar-

betade, kompletterat med matteprat och praktiska uppgifter. 

Läroboken är också till viss del individanpassad. 

De tar upp det barnen ska kunna. 

Tar upp det mesta som kommer på nationella proven. 

Vi har kollat med målen för år 3 och det verkar stämma ganska bra. Den tränar 

eleverna att förstå vad de lär sig. 

Målen finns beskrivna i boken. 

Den följer kursplanerna. 

Den tar upp de områden som hör till kursen. 

Den tar upp de moment som måste ingå. Den låter eleven tänka själv. Den har 

klara mål för varje nytt kapitel. 

Den tar upp de områden som avser målen för kursen. 

De pedagoger som var med när läromedlet köptes in var på en föreläsning med 

författarna där de gick igenom detta. Synd att det inte blir tydligt för eleverna. 

De har utgått från målen. (Bilaga 2:6b) 
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Lärarna i åk4-6 anser att läroboken är kopplad till läro- och kursplaner-

na genom att: 

I början av kapitlet står det målbeskrivningar. 

Läromedlet är framtaget med utgångspunkt av den nya läroplanen och ska följa 

kursplanerna. Den har också ett separat kapitel med riktning på de nationella 

proven. 

Målen i läroboken är baserade på kursplanens moment. 

Den har tydliga målbeskrivningar inom varje arbetsområde. Bra möjligheter att 

individualisera efter elevens nivå. Bra möjligheter att utvärdera efter varje 

kapitel. 

Böckerna är utformade utifrån kursplanerna. 

De lägger tonvikt på de moment som kursplanen säger att vi ska arbeta med. Är 

utformade utifrån kursplanerna. 

Kapitlen inleds med frågeställningar och mål, samt avslutas med utvärdering 

och sammanfattning.  

Varje kapitel börjar med tydliga mål som stämmer överens med läroplanen. Lätt 

att individualisera på grund av upplägget med grundkurs och fortsättningskurs 

och reparationskurs, där grundkursen motsvarar lägsta nivå. (Bilaga 2:6b) 

 

De flesta av lärarna skriver att läroboken är kopplad till målen i läro- 

och kursplanen, då det t.ex. finns målbeskrivningar i läroboken som 

eleverna kan se och läsa, och då den tar upp de områden och moment 

som finns i läro- och kursplanen. En lärare i åk4-6 skriver att målbe-

skrivningarna är tydliga för varje arbetsområde, och att efter varje 

kapitel finns det möjligheter att utvärdera.  

Det är viktigt att läromedlet inte blir läro- och kursplanen, utan att man 

med hjälp av och utifrån läro- och kursplanen planerar undervisningen. 

Läroboken ska vara ett stöd i undervisningen, och det är viktigt med 

tydliga mål som eleven är medveten om, och som går att utvärdera. 

Reflektion och återkoppling är betydelsefulla moment i undervisningen 

för att eleverna ska få möjlighet att se sitt eget lärande. (Ahlberg, 2001) 

En lärare hävdar att målen i matematik sannolikt uppnås för åk3 när 

lärobokens tre läsår är genomarbetade, kompletterade med matteprat 

och praktiska uppgifter. I detta fall blir läroboken lika med läro- och 

kursplanen. En annan lärare skriver att läroboken tar upp det mesta av 

det som kommer i de nationella proven, är då de nationella proven 

kopplade till läro- och kursplanen. De nationella proven ska ”vara ett 
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stöd för läraren när det gäller att bedöma om eleven har nått de mål som 

ska uppnås enligt kursplanen”, skriver Astrid Pettersson i Baskunskaper i 

matematik. (s.67) Hon tar också upp att det är viktigt att eleven får visa 

sitt kunnande på många olika sätt, och att det inte kan täckas av de 

nationella proven, det kräver dessutom lärarens iakttagelser och erfa-

renhet. (s.63) 

En lärare skriver att läroboken är individanpassad och en annan att det 

finns bra möjligheter att individualisera efter elevens nivå. Att individu-

alisera innebär att utifrån elevens förkunskaper och förmågor möta 

eleven där den befinner sig, inte att arbeta individuellt i läroboken. Det 

verkar som om lärarna är medvetna om skillnaden, och att de kan 

utnyttja läromedlet för att individualisera. (Löwing, 2004) 

Hur fördelar då lärarna undervisningstiden mellan gemensamma 

genomgångar/matteprat, eget arbete i boken, grupparbeten och labora-

tivt arbete? Jag bad lärarna uppskatta hur stor andel av tiden i procent 

de arbetar med de olika områdena. En lärare i åk1-3 har inte angivit 

100%, utan 10-40-30, då har jag valt att inte räkna med det svaret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fördelning av undervisningstiden i matematik, åk1-6. 

När lärarna uppskattar hur de fördelar tiden, så använder lärarna i åk 1-

3 60% av tiden till eget arbete i läroboken, medan lärarna i åk 4-6 

använder 65% av tiden till eget arbete, tillsammans i åk1-6 använder 

lärarna 62% av undervisningstiden till eget arbete i läroboken. Lärarna i 

åk 1-3 lägger ner något mindre tid på eget arbete än i åk4-6. I stället 

åk1-6

21%

62%

17%

gemensamma
genomgångar/matteprat

eget arbete i läroboken

övrigt t.ex. grupparbeten,
laborativt arbete m.m.
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lägger lärarna i åk4-6 lite mer tid på gemensamma genomgångar/matte 

prat än lärarna i åk1-3, men mindre tid på övrigt arbete t.ex. grupparbe-

ten. (Bilaga 2:7) 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskande rapport (2009:5) skriver man att 

det enskilda arbetet dominerar under lektionerna och att undervisning-

en i huvudsak styrs av läroboken, ca 60% av tiden används till ”arbete 

med matematikuppgifter i den egna läroboken”. (s.17) Det överens-

stämmer med det resultat som jag fick, att det egna arbetet i läroboken 

får väldigt stort utrymme. Vid eget arbete i läroboken tränas inte alla 

målen, och speciellt inte mål att sträva mot som t.ex. att se samband, 

kommunicera och resonera. (Skolinspektionen 2009:5, s.11ff) 

De gemensamma genomgångarna/mattepratet får lite utrymme, 20% av 

undervisningstiden använder lärarna i åk1-3 till samtal, och 22% av 

tiden använder lärarna i åk4-6. Det är ca 34 min/vecka i åk1-3 av den 

totala undervisningstiden som är ca 170 min/vecka, och ca 41 min/vecka 

i åk4-6 av den totala undervisningstiden som är ca 206 min/vecka. 

(Bilaga 2:3) 

Det är vid samtal och diskussion både lärare – elev och elev – elev som 

eleven har möjlighet att utveckla sitt matematikspråk. De gemensamma 

genomgångarna och diskussionerna är utvecklande för förståelsen och 

ger eleven en fördjupad kunskap och förståelse. Det är viktigt att eleven 

får öva sin förmåga att förklara, berätta och argumentera inom matema-

tikämnet. (Ahlberg, 2005)  

Ann Ahlberg skriver i Lärande och delaktighet (2005) om hur viktigt det är 

att matematiken i skolan ger eleverna möjligheter att ”se mönster, 

uppfatta relationer och samband, resonera och kommunicera, värdera 

och göra bedömningar, upptäcka och förhålla sig till matematik varda-

gen”. (s.52) Eleverna behöver få pröva olika resonemang och träna sin 

förmåga att reflektera över det man t.ex. kommit fram till vid en mate-

matikdiskussion, och givetvis också sitt eget lärande. 

Madeleine Löwing ger i sin artikel Läraren och matematikundervisningen 

(Nämnaren, nr 3 2004) tips på hur man som lärare kan organisera 

arbetet kring läroboken genom att ha gemensamma genomgångar och 

instruktioner, och genom att följa upp arbetet som görs. Vilket också ger 
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eleverna förutsättningar för att tillägna sig matematikspråket, enligt 

Löwing. (s.9) 

Lärarna har en nyckelroll i matematikundervisningen, då får de inte inta 

en passiv roll där eleverna blir utlämnade till läroboken, utan de måste 

ta tag i undervisningens innehåll och upplägg. (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003) 

Min roll som matematiklärare 

Jag har valt att fokusera på tre olika roller som man kan ha som mate-

matiklärare: 

 Förmedlare 

 Arbetsledare 

 Handledare 

 

Lärarna fick kryssa för de alternativ som stämde bäst in, och sedan fick 

de beskriva sin roll. Av lärarna i åk1-3 valde åtta mer än en roll, och av 

lärarna i åk4-6 valde sex mer än en roll. En av lärarna i åk1-3 såg sig 

också som inspiratör. De flesta ansåg sig vara handledare. Sju lärare såg 

sig bara som handledare, och en lärare endast som arbetsledare. 

Hur ser du på din roll som matematiklärare?

12

9

21

1

0

5

10

15

20

25

Förmedlare Arbetsledare Handledare Annat

åk1-6

 

Figur 2. Lärarnas roll som matematiklärare. 
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När de fick beskriva sin roll så skrev lärarna i åk1-3: 

Jag försöker förutom under ”vanliga” mattelektioner ta vara på olika situationer 

och händelser som kan hanteras i matematiska termer (av olika slag) alltså få 

eleverna att upptäcka matematiken i vardagen. 

En väldigt viktig del är att ge alla barn en bas/grund att stå på, utgå ifrån för 

att sedan själv upptäcka och få handledning på vägen. Barnen tillför mycket till 

varandra när vi pratar matte gemensamt. 

Ge barnen strategier hur de ska tänka samt en förståelse för vad matematik är. 

Förmedla olika tekniker när det gäller att lösa problem. Arbetsledare vid 

diskussioner och att ordna ett bra klimat på mattelektionerna. Handledare vid 

individuellt arbete. 

Förmedla ma-kunskaper på en sådan nivå att de tar till sig och förstår. Komma 

på nya infallsvinklar för dem som kör fast. 

Få alla elever att känna att de klarar av matten. 

Förmedlar kunskap och ger eleverna verktyg för att klara uppgifterna. 

Förser eleverna med de verktyg som behövs för att de ska kunna utveckla 

kunskap och förståelse för matten. Man förmedlar också kunskapen till eleverna 

för att de ska veta vad de ska/behöva kunna. 

Få eleverna att ”se” all matematik runt omkring dom. Ta fram material som gör 

att de får grundläggande baskunskaper, som håller. Bekräfta deras egen förmåga 

att tänka. Pusha dom till framgång. 

Det jag tycker är viktigast är att inspirera eleverna till lustfyllt lärande! 

Det gäller att presentera målen i kapitlet så att eleverna förstår. Ge dem 

bakgrund och metoder. (Bilaga 2:8) 

 

Lärarna i åk4-6 skrev följande om sin roll; 

Rollen kan ju variera vid olika tillfällen, men oftast blir det nog ändå någon 

form av arbetsledare som ser till vad som ska göras, hur och när det ska vara 

klart. 

Jag är nog främst handledare för att hjälpa eleverna att nå kunskaper, samtidigt 

så måste jag även förmedla vilka kunskaper som det är viktigt att eleverna lär 

sig. Lärandet måste de göra själva. 

Förmedla kunskaper och förklara begrepp för att ge förståelse och bra baskun-

skaper. Arbetsledare för att lära eleverna att planera och lägga upp sitt arbete så 

de får en bra arbetssituation. Handledare för att lotsa eleverna vidare under 

arbetets gång med att inhämta kunskaper och färdigheter. 
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Jag tycker att man når långt genom samtal, hjälp öga mot öga med eleverna 

särskilt för dom som har svårigheter. 

Jag ser mig själv som arbetsledare som leder och fördelar arbetet. Under 

lektionerna fungerar jag som handledare och dessemellan förmedlare. Jag 

försöker stötta varje elev på rätt nivå men ofta kan jag på grund av stressig 

situation med många händer i luften sjunka till nivån lotsare. (Bilaga 2:8) 

 

Av de 22 lärarna valde totalt 14 mer än en roll, och när de beskriver sin 

roll som matematiklärare så skriver flera att de har olika roller vid olika 

tillfällen. Arbetsledare vid diskussioner, vid elevernas planering av 

arbetet och för att ordna ett bra arbetsklimat. Rollen som förmedlare när 

det gäller förmedling av kunskap och olika tekniker. Handledare vid 

individuellt arbete, för att lotsa eleverna vidare under arbetets gång och 

för att inhämta kunskaper och färdigheter. 

Det är viktigt att läraren undervisar eleverna, och inte enbart fungerar 

som handledare. Eleverna behöver samtalet kring och om matematik för 

att ha möjlighet att sätta in matematiken i sitt sammanhang. Några av 

lärarna nämner lotsning i sina kommentarer, att lotsa eleverna innebär 

att man som lärare hjälper eleven fram till svaret, utan att man som 

lärare lyssnar till eleven för att ha möjlighet att konkretisera och samtala 

om det problem eleven har. Lotsning leder inte till någon fördjupad 

förståelse av matematikämnet. (Sackerud, 2009) 

Kjell Granström skriver i sin artikel Ledarskap i klassrummet (Forskning i 

fokus, nr33, 2007) att ”vara lärare innebär att upprätthålla flera roller”. 

(s.13) Han skriver om lärarskapet och ledarskapet, och om hur viktigt 

det är att vara arbetsledare för eleverna. Att var arbetsledare innebär att 

”besitta kunskap och förmåga att analysera eleverna och klassens villkor 

och att organisera arbetet”, skriver Granström. (s.17) Lärarskapet 

handlar om att ha ämneskunskap och att kunna förmedla den, och 

ledarskapet om att ha förmåga och kunskap om hur klassen/gruppen 

fungerar enligt Granström. (s.17) 

Att så många av lärarna valt handledarrollen kan ju grunda sig på att så 

stor del av undervisningen består av eget arbete (62% för åk1-6), som jag 

tidigare skrivit om under rubriken Läroboken och kursplaner. Kling 

Sackerud (2009) skriver i sin avhandling att under det egna arbetet finns 

risken att läraren lotsar eleverna till det rätta svaret, och att man som 

lärare blir reducerad till handledare. (s.29ff) Att ta rollen som förmedla-
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re eller lärarskapet som Granström kallar det är att vara den som 

förmedlar kunskapen och undervisar eleverna. 

Arbetssätt i matematikundervisningen 

Vad styr då lärarnas val av arbetssätt i matematikundervisningen, är det 

läro- och kursplaner, läroboken, ny forskning, ämneskunskap, utbild-

ning, gammal vana eller traditioner. Lärarna fick värdera varje påståen-

de utifrån en skala från 1 till 5, där 1 är lika med liten betydelse och 5 är 

lika med stor betydelse. De flesta anser att det är läro- och kursplaner 

som styr valet av arbetssätt, och därefter är det läroboken och utbild-

ning/ämneskunskap som styr, se figur 4. 

En lärare valde annat, och skrev att det var erfarenhet och att det har 

ganska stor betydelse (4). I åk4-6 var det en lärare som inte bedömt alla 

arbetssätt, bara två stycken, då har jag inte räknat med den läraren alls. 

Vad styr ditt arbetssätt i matematikundervisningen?

4,5

3,8

3,0

3,8

2,1

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Läroplaner/Kursplaner

Lärobok

Ny forskning

Utbildning/ämneskunskaper

Gammal vana/tradition

åk1-6

Figur 4. Arbetssätt i matematikundervisningen. 

Det är läroplaner/kursplaner som styr arbetssättet i störst utsträckning i 

åk1-6 (4,5), därefter är det lärobok och utbildning/ämneskunskap (3,8). 

Sist kommer gammal vana/tradition (2,1).  I åk1-3 anser lärarna att läro- 

och kursplaner styr arbetssättet i stor utsträckning (4,8), i åk4-6 anser 

lärarna att det har något mindre betydelse (4,1).  

Intressant är att gammal vana/tradition har viss betydelse för lärarna i 

åk4-6 (3,1), och liten betydelse (1,5) för lärarna i åk1-3. Läroboken har 

enligt lärarna ganska stor betydelse för valet av arbetssätt. Löwing 

(2006) skriver att valet av rätt arbetssätt och arbetsmetod för det tänkta 

innehållet är avgörande för undervisningen. (s.10) 
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På vilket eller vilka sätt använder då lärarna läroboken; 

 För att träna färdigheter. 

 För att träna baskunskaper. 

 Som stöd i undervisningen. 

 Som teknikträning. 

 

De flesta lärarna har i princip uppgivit alla fyra sätten, men med teknik-

träning som det minst använda. I åk 1-3 använder sju lärare av 13 

läroboken för teknikträning, och i åk4-6 sex lärare av nio. 

 

 

Tabell 3. På vilket/vilka sätt använder lärarna läroboken? 
På vilket/vilka sätt 
använder du läroboken?  åk1-3 åk4-6 åk1-6 

För att träna färdigheter 12 9 21 

För att träna baskunskaper 11 9 20 

Som stöd i undervisningen 11 8 19 

Som teknikträning 7 6 13 

 

Det är viktigt att man som lärare är medveten om lärobokens påverkan 

och hur man använder den i undervisningen. 

Hur upplever då lärarna sin undervisning, är den läromedelsstyrd, 

varierad, lustfylld, problembaserad eller individanpassad. Lärarna fick 

bedöma varje påstående utifrån en skala från 1 till 5, där 1 är lika med 

stämmer inte och 5 är lika med stämmer bra. En av lärarna i åk4-6 har 

bara kryssat i och inte bedömt varje påstående, han/hon har jag inte 

räknat med. 
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Figur 6. Beskrivning av lärarnas undervisning. 

De flesta av lärarna anser att deras undervisning är individanpassad 

(4,1). De beskriver också sin undervisning som ganska lustfylld och 

läromedelstyrd (3,6), och till viss del varierad (3,1). Lärarna upplever sin 

undervisning som ganska läromedelsstyrd (3,6), det är av stor vikt att 

man som lärare är medveten om hur och på vilket sätt läroboken 

påverkar och styr undervisningen.  

I Skolans värdegrund och uppdrag i Lpo94 står det att ”undervisningen 

skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” och att ”sko-

lans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 

kunskaper”. (s.6ff)  

Att anpassa undervisningen till individen innebär att utgå från elevens 

förkunskaper och förmåga, och utifrån dessa planera undervisningen. 

Det är inte att låta eleven arbeta i sin egen takt i läroboken. (Löwing, 

2004) 
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Vad är då det viktigaste med matematikundervisningen, lärarna fick i 

uppgift att bedöma alternativen; 

 Ämneskunskap 

 Förståelse 

 Samtal/gruppdiskussioner 

 Lärarledda genomgångar 

 Laborativa aktiviteter 

 Reflektion 

 Problemlösning 

 

utifrån en skala från 1 till 5, där 1 är lika med inte viktigt och 5 är lika 

med viktigt. 

Två av lärarna i åk1-3 valde annat, och då ”prata matte” och rangord-

nade det som viktigt (5). En av lärarna i åk4-6 valde att endast rangord-

na ett av alternativen, han/hon räknar jag inte med. (Bilaga 2:12a) 

Här var alla lärare helt överens om att det är förståelsen (5,0) som är det 

absolut viktigaste. Därefter kommer de andra alternativen (4,1-4,5), med 

lärarledda genomgångar som det minst viktiga (4,1). Lärarna i åk4-6 

anser att ämneskunskap och problemlösning är näst viktigast (4,6), 

vilket inte lärarna i åk1-3 gör, de tycker i stället att de laborativa aktivi-

teterna är näst viktigast (4,5). 

Lärarledda genomgångar upplever lärarna som ganska viktiga, och man 

lägger ner 20% av undervisningstiden på gemensamma genomgång-

ar/matteprat,  som jag tidigare skrivit om under Lärobok och kursplaner. 

Samtal och diskussioner ligger till grund för elevernas förståelse och 

möjligheter att tillägna sig mattespråket. Förhållandet mellan tiden 

lärarna använder och vad de anser vara viktigt i matematikundervis-

ningen överensstämmer inte riktigt. Förståelsen som lärarna tycker är 

det allra viktigaste ska eleverna alltså få genom eget arbete 62% av 

undervisningstiden och genom lärarledda genomgångar, matteprat, 

gruppdiskussioner, laborationer med mera  resterande tid, det vill säga 

38%.  

Slutligen var min fråga vad de använder sig av i sin egen undervisning. 

De flesta anser sig använda det mesta av ovannämnda alternativ. Det 
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som används minst flitigt är reflektion, 14 lärare av 22 använder sig av 

reflektion i sin undervisning. Lärarna i åk4-6 är sämre på att använda 

laborativa aktiviteter än lärarna i åk1-3. En av lärarna i åk4-6 kommen-

terar att det är för lite samtal/gruppdiskussioner, laborativa aktiviteter 

och reflektioner. Det kan man också se både när det gäller vad lärarna 

anser vara viktigt och vad de använder sig av i matematikundervisning-

en. (Bilaga 2:12b) 

Lärarna i åk1-3 är bra på att använda laborativa aktiviteter vilket gör 

undervisningen mer variationsrik, och ger eleverna fler möjligheter och 

sätt att tillägna sig matematiken. De använder också i större utsträck-

ning samtal/gruppdiskussioner än lärarna i åk4-6. Att konkretisera 

undervisning med hjälp av laborativt materiel och samtal kring detta 

ger fördjupad förståelse för ämnet. 
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 Diskussion 

Mitt syfte var att ta reda på Om lärarnas arbetssätt påverkas av lärboken i 

matematikundervisningen och i så fall vilken betydelse det får på undervisning-

en. De flesta av de 22 lärarna i åk1-6 använder en lärobok, och de har 

valt den för att den har ett bra upplägg och/eller för att den överens-

stämmer med läro- och kursplaner. Ingen av lärarna i åk4-6 är intresse-

rade av att byta läromedel, medan fem lärare av 13 i åk1-3 är det. 

Huvudargumentet för ett läromedelsbyte är att upplägget i boken inte 

är bra och att innehållet är ”magert”. 

Min nästa fundering var om läroboken är lika med läro- och kursplanen, 

det ser ut som att de flesta av lärarna är medvetna om läro- och kurs-

planerna och dess koppling till läroboken. En av lärarna uttrycker att 

målen uppnåtts när läroboken är genomarbetad, och en annan refererar 

till nationella proven, vilket inte låter som man jämfört och diskuterat 

kopplingen mellan lärobok och målen i läro- och kursplanen. Det är i 

första hand uppnående målen som man arbetar med när man arbetar 

med läroboken, så hur stort utrymme får då eget arbete i läroboken. 

Lärarna använder 62% av undervisningstiden till eget arbete i boken, 

21% till gemensamma genomgångar/matteprat och 17% till övrigt t.ex. 

grupparbeten och laborativt arbete. En stor del av undervisningstiden 

går till eget arbete i boken, vilket inte känns bra då eget arbete i lärobo-

ken ofta förknippas med lotsning fram till svaret och att lärarens roll blir 

att vara handledare. De flesta av lärarna såg sig också som handledare, 

varav sju såg sig bara som handledare. Som lärare har man en viktig 

roll, och i den kan man inte enbart vara handledare, man måste också 

vara den som organiserar arbetet och förmedlar kunskaper och färdig-

heter som eleverna behöver för att sätta saker i sitt sammanhang. Att 

samtala med, lyssna på, förklara för och konkretisera är viktigt för 

elevernas lärande, och då kan man inte reducera sig själv till handleda-

re, enligt Kling Sackerud (2009). 

Om eget arbete i läroboken innebär att eleverna går miste om samtalet 

och matematikspråket, så kommer det att begränsa elevernas lärande 

och förståelse för det de arbetar med. Som lärare är det alltså viktigt att 
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fortsätta undervisa även om eleverna arbetar med eget arbete i lärobo-

ken. 

Vad styr då lärarnas arbetssätt i matematikundervisningen, läro- och 

kursplaner har störst betydelse, och därefter lärobok och utbild-

ning/ämneskunskap. Lärarens val av arbetssätt är av avgörande bety-

delse för undervisningen, då man som lärare ska ta hänsyn både till 

gruppen och till den enskilda elevens behov. Hur upplever då lärarna 

sin undervisning, de upplever den i första hand som individanpassad, 

och därefter läromedelsstyrd och lustfylld. Att lärarna anser sin under-

visning som individanpassad stämmer väl in med att det är eget arbete i 

läroboken som är det dominerande arbetssättet. Eleverna kan då arbeta i 

sin egen takt i läroboken, men det är inte det som är att individualisera. 

Då måste man som lärare ha kartlagt elevens förmåga och kunskap och 

utifrån det planera elevens arbete. 

Det absolut viktigaste med matematikundervisningen anser lärarna vara 

förståelsen, man anser sen inte att något är av speciellt mindre vikt än 

något annat, märkligt är att lärarledda genomgångar är det som är 

minst viktigt. Det är bland annat vid genomgångar före och efter t.ex. en 

uppgift som möjligheter finns för reflektion och matematiska resone-

mang. Vad använder sig lärarna av i sin undervisning, i princip det 

mesta; ämneskunskaper, samtal, genomgångar, laborationer och pro-

blemlösning. Det man använder minst är reflektion. 

Så hur påverkar då läroboken arbetssättet i matematikundervisningen? 

Undervisningen blir läromedelsstyrd, och det dominerande arbetssättet 

blir ”eget arbete i läroboken”. Lärarna är medvetna om läro- och kurs-

planen och dess koppling till läroboken, men de skulle behöva fundera 

över sin roll vid eget arbete i läroboken, vilken blir handledarens. Vilket 

förstärks när alla är eniga om att det är förståelsen som är det viktigaste 

med matematikundervisningen. Engström (1998) skriver att läraren 

skapar förutsättning för lärande, och att det är där, i mötet mellan elev 

och lärare som kunskapen blir till, och det kräver engagemang. 

I min undersökning signalerar ingen av lärarna att läroboken har en 

negativ påverkan på undervisningen. Men jag har kommit fram till att 

när det gäller arbetssättet ”eget arbete i läroboken” så påverkas lärarnas 

roll negativt. Frågan är om lärarna själva är medvetna om konsekvensen 

av att ta på sig handledarrollen vid ”eget arbete i läroboken”. 
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Om man vill fördjupa sig mer inom detta område så skulle man kunna 

titta mer på just lärarens roll vid ”eget arbete” i läroboken, och vad 

individanpassad undervisning är och hur man som lärare arbetar med 

det. 
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Bilaga 1: Enkät 
Fråga 1. 

         

          Vilken årskurs undervisar du? 
       

          

 
åk 1-3 

 
  

      

          

 
åk 4-6 

 
  

      

          

 
Annat:     

      

          

                              

          Fråga 2. 
         

          Vilken utbildning har du? 
       

          

 
Lågstadielärare   

      

          

 
Mellanstadielärare   

      

          

 
1-7 lärare   

      

          

 
4-9 lärare   

      

          

 
Tidigare lärare   

      

          

 
Senare lärare   

      

          

 
Annan:           

  

          

                              

          Fråga 3. 
         

          Ungefär hur många minuter matematik har dina elever /vecka?     min 
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          Fråga 4. 
         

          Hur många läromedel använder du i din matematikundervisning? 
   

          

     
1   

   

          

     
2   

   

          

     
3   

   

          

     
Annat   

   

                              

          Fråga 5a. 
        

          Hur valde du lärobok? Kryssa för det som stämmer för dig. 
    

          

  
Det fanns på skolan 

    
  

 

          

  
Jag har träffat författaren 

   
  

 

          

  
Det har ett bra upplägg 

   
  

 

          

  
Överrensstämmer med läroplaner/kursplaner 

  
  

 

          

  
Annat         

 
  

 

          

          

          Fråga 5b. 
        

          Om du hade möjlighet skulle du byta lärobok? 
     

          

     
Ja   Nej   

 

          Om ja, varför? 
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Fråga 6a. 
        

          Är läroboken/läroböckerna du använder kopplade till läro- och kursplanerna? 
  

          

       
Ja   

 

          

       
Delvis   

 

          

       
Nej   

 

          

       
Vet ej   

 

          

          Fråga 6b. 
        

          Om ja eller delvis, på vilket sätt är läroboken/läroböckerna kopplade till läro- och kursplanerna? 

                            
 

                            
 

                            
 

                            
 

                            
 

                            
 

          

          

          

                              

          Fråga 7. 
         

          Uppskatta hur fördelar du tiden mellan 
      

          

  
gemensamma genomgångar/matteprat 

  
  % 

          

  
eget arbete i läroboken 

   
  % 

          

  
övrigt t.ex. grupparbeten, laborativt arbete m.m. 

 
  % 

          

  
Annat:         

 
  % 
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Fråga 8. 
         

          Hur ser du på din roll som matematiklärare? 
     Kryssa det/de alternativ som stämmer bäst in på dig. 

    

          

    
Förmedlare   

   

          

    
Arbetsledare   

   

          

    
Handledare   

   

          

    
Annat         

 

          Beskriv din roll 
        

                            
 

                            
 

                            
 

                            
 

                            
 

                            
 

                              

          Fråga 9. 
         

          Vad styr ditt arbetssätt i matematikundervisningen? 
     

          Bedöm varje arbetssätt utifrån: 1 Ingen betydelse 
    

   
2 Liten betydelse 

    

   
3 Viss betydelse 

    

   
4 Ganska stor betydelse 

   

   
5 Stor betydelse 

    

          

          

    
Läroplaner/Kursplaner 

 
  

 

          

    
Läroboken/Läroböckerna 

 
  

 

          

    
Ny forskning 

  
  

 

          

    
Utbildning/ämneskunskap 

 
  

 

          

    
Gammal vana/tradition 

 
  

 

          

    
Annat:     
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          Fråga 10.   
         

          På vilket/vilka sätt använder du läroboken/läroböckerna? 
    Kryssa alla alternativ som stämmer för dig. 

     

          

          

  
För att träna färdigheter 

 
  

   

          

  
För att träna baskunskaper 

 
  

   

          

  
Som stöd i undervisningen 

 
  

   

          

  
Som teknikträning 

  
  

   

          

  
Annat:     

 
  

   

          

          

          

                              

          Fråga 11. 
         

          Hur skulle du beskriva din matematikundervisning? 
     

          Bedöm varje påstående utifrån: 1 Stämmer inte 
    

   
2 Stämmer lite 

    

   
3 Stämmer till viss del 

    

   
4 Stämmer ganska bra 

    

   
5 Stämmer bra 

    

          

          

    
Läromedelsstyrd 

  
  

 

          

    
Varierad 

   
  

 

          

    
Lustfylld 

   
  

 

          

    
Problembaserad 

  
  

 

          

    
Individanpassad 

  
  

 

          

    
Annat:     
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          Fråga 12a. 
        

          Vad anser du vara det viktigaste med matematikundervisningen? 
   

          

          Bedöm alternativen utifrån: 1 Inteviktigt 
     

   
2 Liteviktigt 

     

   
3 Till viss del viktigt 

    

   
4 Ganska viktigt 

    

   
5 Viktigt 

     

          

  
Ämneskunskap 

   
  

   

          

  
Förståelse 

   
  

   

          

  
Samtal/gruppdiskussioner 

 
  

   

          

  
Lärarledda genomgångar 

 
  

   

          

  
Laborativa aktiviteter 

  
  

   

          

  
Reflektion 

   
  

   

          

  
Problemlösning 

   
  

   

          

  
Annat:     

 
  

   

          

          

          Fråga 12b. 
        

          Vad använder du dig av i din matematikundervisning? Kryssa för det som stämmer för dig. 

          

  
Ämneskunskaper 

  
  

   

          

  
Förståelse 

   
  

   

          

  
Samtal/gruppdiskussioner 

 
  

   

          

  
Lärarledda genomgångar 

 
  

   

          

  
Laborativa aktiviteter 

  
  

   

          

  
Reflektion 

   
  

   

          

  
Problemlösning 

   
  

   

          

  
Annat:     
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Bilaga 2: Rådata 

 

 
Fråga 1. 

    

     Vilken årskurs undervisar du? 
  

     

 
åk 1-3 

 
13 

 

     

 
åk 4-6 

 
9 

 

     

 
Annat 

 
0 

 

     

                       

 

 
Fråga 2. 

    

     Vilken utbildning har du? 
  

     

 
Lågstadielärare 7 

 

     

 
Mellanstadielärare 2 

 

     

 
1-7 lärare 10 

 

     

 
4-9 lärare 0 

 

     

 
Tidigare lärare 2 

 

     

 
Senare lärare 0 

 

     

 
Annan:Grunskollärare 1 
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Fråga 3. 

         

          Ungefär hur många minuter matematik har dina elever /vecka? 
    

          

     

min/vecka 
 åk1-3 åk4-6 Totalt 

     
140   2 0 2 

     
150   0 0 0 

     
160   4 0 4 

     
170   0 0 0 

     
180   3 1 4 

     
190   0 0 0 

     
200   2 5 7 

     
210   0 0 0 

     
220   0 2 2 

     
230   0 1 1 

     
  Enligt kursplan 2 0 2 

     
TOTALT 

 
13 9 22 

          

          Kommentar: 2 stycken uppgav att eleverna hade tid enligt kursplanen. 

       Åk 1-3 har matematik i genomsnitt ca 170 min/vecka 
 Åk 4-6 har matematik i genomsnitt ca 206 min/vecka 
 Åk 1-6 har matematik i genomsnitt ca 186 min/vecka 
 

                         

 
Fråga 4. 

         

          Hur många läromedel använder du i din matematikundervisning? 
    

          

       
åk1-3 åk4-6 åk 1-6 

      
1 10 5 15 

      
2 2 2 4 

      
3 0 2 2 

      
4 0 0 0 

      
Annat 1 0 1 

      
Tot. 13 9 22 

          

          Kommentar:  Dator.(åk1-3) 
       

  
Kompletterar ibland visst område t.ex. geometri.(åk1-3) 

   

  
Använder flera handledningar + olika extraböcker.(åk1-3) 

   

 

 

 

 



  

 

50 

 

 

Fråga 5a. 
        

          Hur valde du lärobok? Kryssa för det som stämmer för dig. 
    

          

       
åk1-3 åk4-6 åk1-6 

  
Det fanns på skolan       3 3 6 

  
Jag har träffat författaren 

  

1 0 1 

  
Det har ett bra upplägg     8 6 14 

  
Överrensstämmer med läroplaner/kursplaner 6 5 11 

  
Annat         2 0 2 

          Kommentar:  Tyckte att den verkade bra när jag jämförde läromedel. (åk1-3) 
 

  
Överensstämmer delvis med kursplanen, måste komplettera.(åk1-3) 

  
Mellanstadiet arbetar med fortsättningen.(åk1-3) 

  

          
Fråga 5b. 

       

         Om du hade möjlighet skulle du byta lärobok? 
    

      
åk1-3 åk4-6 åk1-6 

     
Ja 5 0 5 

     
Nej 8 9 17 

     
TOTALT 13 9 22 

         Kommentar: Precis bytt - nöjd!(åk1-3) 
   

  
Men jag skulle vilja ha en fördjupningsbok till de duktiga.(åk1-3) 

         
Om ja, varför? 

       

         Man ser inte att plus och minus hör ihop, lite magert med vissa delar.(åk1-3) 
 Det hoppar mycket fram och tillbaka, man ser inte att plus och minus hör ihop.(åk1-3) 

Är inte säker på att jag skulle göra det, men var nyligen nära att byta till ett material som kör  

1/3 bok, 1/3 laborationer och 1/3 spel.(åk1-3) 
    För att få tid att jobba mer praktiskt och "prata" matte, samt att få enhetlighet på skolan. (åk1-3) 

Av det skälet att vi strävar efter att ha samma läromedel från åk 1-6. (åk1-3) 
 Jag kan ej säga vad jag tycker om det nya läromedlet i jämförelse med det jag använder förrän 

jag haft det under en tre års period. Jag är mycket nöjd med det jag nu har. Det ger väldigt goda 

huvudräkningsstrategier. Det är säkert viktigt att göra tillägg i alla läromedel, där avsnitt känns 

för magra. (åk 1-3) 
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Fråga 6a. 

         Är läroboken/läroböckerna du använder kopplade till läro- och kursplanerna? 
 

         

      
åk1-3 åk4-6 åk1-6 

     
Ja 10 9 19 

     
Delvis 3 0 3 

     
Nej 0 0 0 

     
Vet ej 0 0 0 

     
TOTALT 13 9 21 

         Kommentar: 2 stycken valde att inte svar på 6b. 

 
Fråga 6b. 

       

         Om ja eller delvis, på vilket sätt är läroboken/läroböckerna kopplade till läro- och kursplanerna? 

         åk1-3 
        Varje kapitel inleds med vilka mål barnen ska uppfylla när de är klar med kapitlet. Dessa mål är  

kopplade till kursplanerna. 
      Målen i matematik för åk 3 uppnås sannolikt när lärobokens 3 läsår är genomarbetade, komp- 

letterat med matteprat och praktiska uppgifter. Läroboken är också till viss del individanpassad. 

De tar upp det barnen ska kunna. 
      Tar upp det mesta som kommer i de nationellaproven. 

   Vi har kollat med målen för år 3 och det verkar stämma ganska bra. Den tränar eleverna att 
förstå vad de lär sig. 

Målen finns beskrivna i boken. 
      Den följer kursplanerna. 
      Den tar upp de områden som hör till årskursen. 

    Den tar upp de områden som avser målen för årskursen. 
   Den tar upp de moment som måste ingå. Den låter eleven tänka själv. Den har klara mål för 

varje nytt kapitel. 
De pedagoger som var med när läromedlet köptes in var på en föreläsning med författarna där 
de gick igenom detta. Synd att det inte blir tydligt för eleverna. 

De har utgått från målen. 
   

       

         åk4-6 
         

          I början av kapitlet står det målbeskrivningar. 
     Läromedlet är framtaget med utgångspunkt av den nya läroplanen och ska följa kursplanerna. Det 

har också ett separat kapitel med riktning på de nationella proven. 
   Målen i läroboken är baserade på kursplanens moment. 

    Den har tydliga målbeskrivningar inom varje arbetsområde. Bra möjligheter att individualisera efter 

elevens nivå. Bra möjligheter att utvärdera efter varje kapitel. 
    Böckerna är utformade utifrån kursplanen. 

     De lägger tonvikt på de moment som kursplanen säger att vi ska arbeta med. Är utformade uti- 

från kursplanerna. 
       Kapitlen inleds med frågeställningar och mål, samt avslutas med utvärdering och sammanfattning. 

Varje kapitel börjar med tydliga mål som stämmer överens med läroplanen. Lätt att individualisera pga 
upplägget med grundkurs och forts. kurs och reparationskurs där grundkursen motsvarar lägsta 
målnivå. 
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Fråga 7. 
         

          Uppskatta hur fördelar du tiden mellan 
      

          

       
åk1-3 åk4-6 åk1-6 

  
gemensamma genomgångar/matteprat   20,4% 21,7% 21,0% 

  
eget arbete i läroboken 

  

60,0% 65,0% 62,1% 

  
övrigt t.ex. grupparbeten, laborativt arbete m.m. 20,4% 13,3% 17,4% 

          

          Kommentar: En lärare i åk 1-3 har inte angivet 100% utan 10-40-30, den har jag inte räknat 

  
med. 

        
                  

 
Fråga 8. 

        

         Hur ser du på din roll som matematiklärare? 
    Kryssa det/de alternativ som stämmer bäst in på dig. 

   

      
åk1-3 åk4-6 åk1-6 

    
Förmedlare 7 5 12 

    
Arbetsledare 3 6 9 

    
Handledare 13 8 21 

    
Annat   1 0 1 

         Kommentar: Den lärare som valde annat såg sig själv som inspiratör. 
   

  
Av lärarna i åk1-3 valde 8 stycken mer än 1 roll.(4 stycken valde 3 roller och 4 

  
stycken valde 2 roller.) 

      

  
Av lärarna i åk4-6 valde 6 stycken mer än 1 roll.(4 stycken valde 3 roller och 2 

  
stycken valde 2 roller.) 

      

  
I åk1-3 valde 3 stycken att inte beskriva sin roll, och i åk 4-6 valde 4 stycken 

  
att inte beskriva sin roll. 
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Beskriv din roll: 

        

          åk1-3: 
         Jag försöker förutom under "vanliga" mattelektioner ta vara på olika situationer och händelser som 

kan hanteras i matematiska termer (av olika slag) alltså få eleverna att upptäcka matematiken i 

vardagen. 
         En väldigt viktig del är att ge alla barn en bas/grund att stå på, utgå ifrån för att sedan själv upp- 

täcka och få handledning på vägen. Barnen tillför mycket till varandra när vi pratar matte gemen- 

samt. 
         Ge barnen startegier hur de ska tänka samt en förståelse för vad matematik är. 

  Förmedla olika tekniker när det gäller att lösa problem. Arbetsledare vid diskussioner och att 
 ordna ett bra klimat på mattelektionerna. Handledare vid individuellt arbete. 

   Förmedla ma-kunskaper på en sådan nivå att de tar till sig och förstår. Komma på nya infalls- 
 vinklar för dem som kör fast. 

       Få alla elever att känna att de klarar av matten. 
     Förmedlar kunskap och ger eleverna verktyg för att klara uppgifterna. 

   Förser eleverna med de verktyg som behövs för att de ska kunna utveckla kunskap och förståelse 
för matten. Man förmedlar också kunskapen till eleverna för att de ska veta vad de 
ska/behöva kunna. 

 Få eleverna att "se" all matematik runt omkring dom. Ta fram material som gör att de får grund- 

läggande baskunskaper, som håller. Bekräfta deras egen förmåga att tänka. Pusha dom till fram- 

gång. 
         Det jag tycker är viktigast är att inspirera eleverna till lustfyllt lärande! 

   Det gäller att presentera målen i kapitlet så att eleverna förstår. Ge dem bakgrund och metoder. 

          

          åk4-6: 
         Rollen kan ju variera vid olika tillfällen, men oftast blir det nog ändå någon form av arbetsledare 

som ser till vad som skagöras, hur och när det ska var klart. 
    Jag är nog främst handledare för att hjälpa eleverna att nå kunskaper, samtidigt så måste 

 jag även förmedla vilka kunskaper som det är viktigt att eleverna lär sig. Lärandet måste de göra 

själva. 
         Förmedla kunskaper och förklara begrepp för att ge förståelse och bra baskunskaper. Arbets- 

 ledare för att lära eleverna att planera och lägga upp sitt arbete så de får en bra arbetssituation. 

Handledare för att lotsa eleverna vidare under arbetets gång med att inhämta kunskaper och 
 färdigheter. 

        Jag tycker att man når långt genom samtal, hjälp öga mot öga med eleverna särskilt för dom som 

har svårigheter. 
        Jag ser mig själv som en arbetsledare som leder och fördelar arbetet. Under lektionerna fungerar jag 

som handledare och dessemellan förmedlare. Jag försöker stötta varje elev på rätt nivå men ofta kan 

jag pga stressig situation med många händer i luften sjunka till nivån lotsare. 
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Fråga 9. 

         

          Vad styr ditt arbetssätt i matematikundervisningen? 
     

          Bedöm varje påstående utifrån: 1 Ingen betydelse 
    

   
2 Liten betydelse 

    

   
3 Viss betydelse 

    

   
4 Ganska stor betydelse 

    

   
5 Stor betydelse 

    

          

       
åk1-3 åk4-6 åk1-6 

    
Läroplaner/Kursplaner 4,8 4,1 4,5 

    
Läroboken/Läroböckerna 3,8 3,8 3,8 

    
Ny forskning   3,2 2,8 3,0 

    
Utbildning/ämneskunskap 3,7 4,0 3,8 

    
Gammal vana/tradition 1,5 3,1 2,1 

    
Annat 

     

          Kommentar: En lärare valde att annat - erfarenhet och att det hade ganska stor betydelse (4). 

  
I åk4-6 var det en lärare som inte bedömt alla arbetsätt (bara 2), då har jag  

 

  
inte räknat med den alls. 

      
                  

 
Fråga 10. 

        

         På vilket/vilka sätt använder du läroboken/läroböckerna? 
   Kryssa alla alternativ som stämmer för dig. 

    

         

         

      
åk1-3 åk4-6 åk1-6 

   
För att träna färdigheter 12 9 21 

   
För att träna baskunskaper 11 9 20 

   
Som stöd i undervisningen 11 8 19 

   
Som teknikträning 7 6 13 

   
Annat   0 0 0 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

55 

 

 

 

 
Fråga 11. 

        

         Hur skulle du beskriva din matematikundervisning? 
    

         Bedöm varje påstående utifrån: 1 Stämmer inte 
   

   
2 Stämmer lite 

   

   
3 Stämmer till viss del 

   

   
4 Stämmer ganska bra 

   

   
5 Stämmer bra 

   

         

         

      
åk1-3 åk4-6 åk1-6 

    
Läromedelsstyrd 3,5 3,6 3,6 

    
Varierad 

 

3,5 3,0 3,3 

    
Lustfylld   3,8 3,4 3,6 

    
Problembaserad 2,8 3,0 2,9 

    
Individanpassad 4,1 4,1 4,1 

    
Annat   0 0 0 

         Kommentar: En av lärarna i åk4-6 har bara kryssat i och inte bedömt varje arbetssätt. Den 

  
räknar jag inte med. 

       
                  

 
Fråga 12a. 

       

         Vad anser du vara det viktigaste med matematikundervisningen? 
   

         

         Bedöm alternativen utifrån: 1 Inte viktigt 
    

   
2 Lite viktigt 

    

   
3 Till viss del viktigt 

   

   
4 Ganska viktigt 

   

   
5 Viktigt 

    

         

         

      
åk1-3 åk4-6 åk1-6 

   
Ämneskunskap   4,2 4,6 4,3 

   
Förståelse 

 

5,0 4,9 5,0 

   
Samtal/gruppdiskussioner 4,3 4,3 4,3 

   
Lärarledda genomgångar 4,2 4,1 4,1 

   
Laborativa aktiviteter 4,5 4,1 4,4 

   
Reflektion 

 

4,2 4,3 4,2 

   
Problemlösning 4,4 4,6 4,5 

   
Annat     
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Kommentarer: Två av lärarna i åk1-3 valde Annat - "prata matte" och rangordnade det som  

  
viktigt (5). 

       

  
En av lärarna i åk4-6 valde att endast rangordna ett av alternativen, den räknar 

  
jag inte med. 

        
Fråga 12b. 

       

         Vad använder du dig av i din matematikundervisning? Kryssa för det som stämmer för dig. 

         

         

      
åk1-3 åk4-6 åk1-6 

   
Ämneskunskaper 11 8 19 

   
Förståelse 

 

12 7 19 

   
Samtal/gruppdiskussioner 11 6 17 

   
Lärarledda genomgångar 13 8 21 

   
Laborativa aktiviteter 13 5 18 

   
Reflektion 

 

9 5 14 

   
Problemlösning 12 8 20 

   
Annat   2 0 2 

         

         Kommentar: En av lärarna i åk4-6 har rangordnat i stället för att kryssa, den har jag inte  

  
tagit med. 

      

  
Annat - matteprat (åk1-3) 

    

  

För lite samtal/gruppdiskussioner, laborativa aktiviteter och reflektion, 
skriver en lärare i åk4-6 som kommentar 

  
. 

                      

 


